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اقتصاد

نرخ بنزین
افزایش
نمییابد

عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه قیمت بنزین در سال  96تغییری نخواهد داشت ،گفت :برنامه ای برای کاهش نرخ سی ان جی نداریم .قاسم ساعدی در گفتگو با ایلنا با اعالم اینکه نرخ بنزین تا پایان سال  96افزایش نخواهد یافت ،اظهار داشت :آنچه در
مورد افزایش نرخ سوخت مطرح میشود در محافل عمومی است و در سطح دولت ،مجلس و حتی کمیسیون انرژی تا کنون هیچ بحثی در این مورد نشده است .وی افزایش نرخ سوخت را در سال جاری بعید دانست و افزود :افزایش حاملهای انرژی بر این مبنا صورت
گرفت که نرخ بنزین افزایش نیابد ،بنا بر این بعید است که تا پایان سال هیچ افزایش قیمتی در بخش سوخت داشته باشیم .نماینده مردم دشت آزادگان با اشاره به اینکه برنامه ای برای کاهش قیمت سی ان جی هم نداریم ،گفت :قیمت سی ان جی بر حسب قیمت تمام
شده ،همه معیارها ،شاخصها و در نظر گرفتنن شرایط مصرف کننده و تولید کننده تعیین شده و دلیلی ندارد که نرخ آن کاهش یابد چون مصوب شده است .وی یادآور شد :عدم استقبال از سی ان جی به دلیل تعداد پایین خودروهای گاز سوز است و قیمت در آن بی تاثیر
است.

آخرین واکنشها به مصوبه حذف قیمت کاال

تولیدکنندگان موافق ،مصرفکنندگان مخالف

محمدرضا نعمتزاده ،وزیر صنعــت ،معدن و تجارت دولت
یازدهم در آخرین روزهای کاری بخشــنامهای ابالغ کرد که
مرحله نخســت آن از ابتدای مهرماه و برای محصوالتی مانند
بیسکویت ،شیرینی ،کیک و شکالت ،انواع چیپس و اسنک و
محصوالت صنایع سلولزی و بهداشتی اجرا میشود .براساس
این مصوبه توزیع کننده بر مبنای فاکتور خرید شرکت پخش
و با اعمال ضریب سود قانونی تعیین شده از سوی هیات عالی
نظارت ،قیمت کاالها را مشــخص میکند .در شــرایطی که
درج قیمت بر روی کاال سابقه طوالنی در کشور دارد و مبنایی
برای ســنجش قیمت برای مردم به شمار میرود ،اعالم این
مصوبه که در مرحله اول درباره کاالهای خاص اجرا میشود،
با واکنشهایی رو به رو شده است .موافقان این مصوبه بر این
باورند که در حال حاضر درج قیمت روی کاالها بیشتر صوری
اســت و تخفیف  40تا  50درصدی فروشگاهها نشان از نبود
شفافیت قیمتهاست و با حذف قیمتها بازار رقابتی میشود
و به نفع مصرفکننده اســت .اما در مقابل مخالفان که بیشتر

بســته حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی که اخیرا ابالغ
شــده در قالــب آن از ســپردهگذاری  ۱۱۰۰میلیارد تومانی
در این بخش یاد شــده اســت .به گزارش ایسنا ،در راستای
تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و حمایت از صادرات غیرنفتی
«برنامههای حمایتی و تشــویقی توســعه صادرات غیرنفتی
کشور» از سوی معاون اول رئیس جمهور در روزهای گذشته
ابالغ شــد تا به موجب آن صادرکنندگان کاال و خدمات به
طرق مختلف مورد حمایت قرار گیرند.
اما در قالب این بسته برای تامین مالی هزینههای حمایت
از صــادرات منابعی در نظر گرفته شــده و در ماده اول آن
آمده اســت «ســپردهگذاری مبلغ  ۱۱هزار میلیارد ریال به
اضافه مانده جذب نشــده سپردههای ویژه صادراتی صندوق
نزد بانکهای عامل تا تاریخ ابالغ این بســته (معادل یازده
هزار میلیارد ریال) در یک دوره دو ساله در بانکهای عامل
توسط صندوق توسعه ملی جهت اعطای تسهیالت صادراتی.
در این راســتا ،به منظور افزایش پوشــش این تسهیالت با
نرخ سودی کمتر از مصوب شــورای پول و اعتبار ،از تاریخ
ابالغ این بســته منابع صندوق توسعه ملی به شرح مذکور با
منابع داخلی بانکها به نسبت  ۵۰-۵۰ترکیب و به صادرات
اختصاص مییابد».
آورده  ۳۴۰۰میلیاردی چند بانک خاص
البته برای اجرای این بند تبصرهای نیز در نظر گرفته شده
و معین شده است :از تاریخ ابالغ این بسته ،مشارکت بانکها
در اعطای تسهیالت صادراتی از محل منابع صندوق ،منوط

بنز
صنعت خودروی ایران
را متحول میکند

مصرفکنندگان هســتند معتقدند حذف قیمت قانونی نیست
و باعث آشــفتگی بازار و تضییع حقوق مصرفکننده میشود.
محمد شریعتمداری ،وزیر صنعت ،معدن وتجارت که اظهارات
وی در شــبکه اطالع رسانی این وزارتخانه منتشر شده ،درباره
طرح حذف الزام درج قیمت محصوالت میگوید :این تصمیم
در دولت گذشــته اتخاذ شده است که الزام درج قیمت بر روی
محصول از کارخانه برداشته شود .این تصمیم برای مخدوش
بودن نظام قیمتگذاری کاال در کشــور گرفته شده است که
قیمــت برخی محصوالت بــا  50و در مــواردی تا  70درصد
تخفیف در فروشــگاهها بویژه در فروشگاههای زنجیرهای به
فروش میرسد.
مصرفکنندگان :طرح خوبی نیست باعث هرج و
مرج میشود
مریم حیدری ،خانم خانهدار اطالعی از این طرح نداشــت و
با شنیدن آن متعجب شد و به خبرنگار ایرنا گفت :طرح خوبی
نیست و با اجرای آن شــاهد سردرگمی و هرج و مرج در بازار
خواهیم بود .وی افزود :در حال حاضر با وجود قیمتهای درج
شــده روی کاالها ،برخی سوپرمارکتها و فروشگاهها خود را
ملــزم به فروش کاال با آن قیمــت نمی کنند و میگویند این
قیمتها مربوط به چند ماه پیش است ،اما با این وجود مبنای
قیمتی وجود دارد و ما به عنوان مصرف کننده میتوانیم اعتراض
کنیم .حسین شرفی نیز به خبرنگار ایرنا درباره این طرح گفت:
اجرای این طرح زمینه سودجویی خرده فروشان را فراهم میکند
و از طرفی زمان و انرژی بیشتری باید برای پیدا کردن کاالهای
با قیمت و کیفیت مناسب صرف شود .مارال خلیلی نیز به ایرنا
گفت :این طرح نه تنها باعث رقابتی شدن بازار نمی شود ،بلکه
به ضرر مصرف کننده است و زمینه سودجویی بسیاری از افراد را
فراهم میکند .حیدر رجبی استاد دانشگاه به عنوان یک مصرف

کننده تاکید کرد :مخالف این طرح هستم چرا که نه تنها رقابتی
به وجود نمی آید ،بلکه باعث ســردرگمی میشود .وی افزود:
برای رقابت باید اجازه دهیم انواع کاالهای خارجی وارد کشور
شــود و تولیدکننده داخلی محصوالت خــود را با کاالهای با
کیفیت خارجی مقایسه کند و با درهای بسته نمی توان انتظار
داشت رقابت سالمی داشته باشیم.
تولیدکنندگان :طرح خوبیســت و ایجاد رقابت
میکند
منوچهر رضایی درباره این طرح به ایرنا گفت:این طرح خوبی
است و با اجرای آن شاهد رقابت در قیمت کاالها خواهیم بود
نه در کیفیت آنها .وی افزود :وقتی قیمت یکسان باشد کیفیت
کاال موجب رقابت تولیدکنندگان میشود اما متاسفانه بسیاری
از تولیدکنندگان ما تالش میکنند برای کاهش قیمت از مواد
اولیه نامرغوب استفاده کنند .نماینده شرکت رضوان شکالت
نیز به خبرنگار ایرنا گفت :ایده خوبی است اما باید بررسیهای
الزم انجام شــود تا زنجیره توزیع از این موضوع سوء استفاده
نکند .وی تاکید کرد :ما سعی کردیم در شرکت زنجیره فروش
را در اختیار بگیریم و خود به صورت مستقیم فروش را کنترل
کنیم .براساس این گزارش وزیر صنعت ،معدن و تجارت درباره
ایــن طرح تاکید میکند :این تصمیــم در دولت یازدهم برای
حمایت از مصرفکنندگان نهایی و از بین بردن رقابت ناسالم
میان شرکتها اتخاذ شد .صنایع غذایی کشور اکنون در رقابت
کامل به سر میبرند و شرایط مطلوبی را برای مصرف کنندگان
ایجاد کردهاند و این نگرانی که مصرف کنندگان آسیب ببینند،
وجود ندارد .شــریعتمداری افزود :در ابتدای کار نمیتوانستیم
تصمیــم دولت قبل را لغو یا تجدیدنظر کنیم ،به همین منظور
به این سمت رفتیم که کارگروهی در این زمینه تشکیل دهیم
و مشکالت آن را به حداقل برسانیم .وی گفت :با اطالعرسانی

درباره این طرح مردم را در جریان گذاشتیم و قرار شد این طرح
را به صورت پایلوت شروع کنیم ،اگر خوب بود ادامه میدهیم و
اگر خوب نبود تجدیدنظر میکنیم.
حذف قیمت گذاری به منظور شــفافیت درقیمت
کاالهاست
محمد آقاطاهر ،رئیس اتحادیه بنکداران با اشاره به اینکه حذف
قیمت گذاری کاالها اقدام مناسبی است ،به خبرنگار گفت :انجام
آن توسط تولیدکنندگان به منظور شفافیت در قیمت کاالهاست.
وی تاکید کرد :اگر این اقدام به درستی انجام شود ،شاهد کاهش
قیمتها خواهیم بود و با اجــرای آن تولیدکنندگان میتوانند
محصوالت با کیفیت مناسب به مصرف کننده ارائه کنند؛ چرا که
دیگر قیمتهای مصوب محدودیتی برای آنها ایجاد نمی کند.
کریمی تفرشی ،رئیس هیئت مدیره تعاونی تولیدکنندگان صنایع
غذایی در حاشیه شانزدهمین نمایشگاه شیرینی و شکالت به
خبرنگار ایرنا گفت :به عنوان کسی که این طرح را ارائه کرده ام،
معتقدم حذف قیمتها باعث حذف داللها میشود و ورود به
اقتصاد آزاد و بازار رقابتی را برای مصرف کننده ممکن میکند.
وی افزود :ممکن اســت این طرح در ابتدا با سوء استفادههایی
مواجه شود اما در درازمدت تصمیم خوبی است و به نفع مصرف
کننده است .تفرشی اظهارداشت :افراد برای حفظ سالمت خود
و خانواده مایحتاج خود را از فروشگاههای معتبر تهیه کنند چرا
که در این فروشــگاهها اجناس تقلبی وجود ندارد .در هر حال
هــدف از این تصمیم وزارت صنعت ،معــدن و تجارت ،ایجاد
فضای رقابتی سالم و بهبود فضای کسب و کار و رعایت توامان
حقــوق مصرف کنندگان و تولیدکننــدگان و همچنین حذف
واسطههای غیرضرور در زنجیره تامین و توزیع کاال اعالم شده
است .با اجرای این طرح از اول مهر ماه میتوان ارزیابی دقیقی
از آن برای تداوم اجرا یا توقف اجرا داشت.

سپردهگذاری  ۱۱۰۰میلیارد تومانی برای صادرات
به رعایت نسبت فوق و نرخهای مذکور است .در این راستا،
آورده از محــل منابع داخلی بانک توســعه صادرات ،بانک
صنعت و معدن و بانک کشاورزی به ترتیب  ۲۰هزار میلیارد
ریال ۹۰۰۰ ،میلیارد ریــال و  ۵۰۰۰میلیارد ریال خواهد بود
و سایر بانکها نیز میتوانند سهم خود را به صندوق توسعه
ملی اعالم کنند .در مورد نرخ ســود این تسهیالت نیز اعالم
شده است که به صورت میانگین نرخ سود تسهیالت صندوق
توســعه ملی (در حال حاضر این نرخ  ۱۱درصد است) و نرخ
سود مصوب شــورای پول و اعتبار خواهد بود .تبصره دیگر
ایــن ماده نیز بر این نکته داللت دارد که نرخ ســود مصوب
شــورای پول و اعتبار در محاسبه منابع داخلی بانکها برای
مواردی که پوشش ضمانت نامهای صندوق ضمانت صادرات
را دارا هستند ،دو درصد کمتر لحاظ میشود.
سپرده ارزی دو میلیارد دالری
همچنین در ماده  ۲بســته ابالغی آمده است «دو میلیارد
دالر ســپرده ارزی دو ســاله در چنــد بانک عامل توســط
صندوق توســعه ملی (با احتســاب مانده سپرده صندوق در
سال  )۱۳۹۵جهت ارائه تسهیالت ارزی به خریداران خارجی
کاالها و خدمات ایرانــی در قالب اعتبار خریدار و نیز تامین
ســرمایه در گردش شــرکتهای صادراتی فعــال در زمینه
صادرات مجــدد کاال و صادرات خدمات فنی و مهندســی،
مطابق رویههای موجود صندوق .این تســهیالت در صورت
گشــایش اعتبار اسنادی ( )LCبا نرخی معادل مجموع نرخ
ســود سپردهگذاری صندوق توســعه ملی در بانک عامل به

عضو هیات علمی دانشــگاه خواجه نصیرالدین طوســی
گفــت :برنامهریزی صورت گرفته برای همکاری مشــترک
با خودروســازان مطرح جهان بهویژه مرســدس بنز باعث
متحــول شــدن صنعت خــودروی ایران خواهد شــد .به
گزارش ایســنا شــهرام آزادی اظهار کرد :مرسدس بنز در
رده چند خودروساز طراز اول جهان قرار دارد که توانسته با
کیفیتترین خودروها را با باالترین سطح تکنولوژی تولید
و عرضه کند .وی با بیــان اینکه صنعت خودروی ایران در
شــرایط فعلی بیش از هر چیزی به ارتباط با خودروسازان
مطرح جهانی و انتقال تکنولوژی نیاز دارد ،خاطرنشان کرد:
متاسفانه در دهه  ۸۰در طول دولتهای نهم و دهم صنعت
خــودروی ایــران درجا زد و اتفاق خاصــی در این صنعت
نیافتاد .این کارشــناس صنعت خــودرو ادامه داد :صنعت
خــودرو در دوران دولتهای نهــم و دهم یک دهه طالیی
برای توســعه و پیشــرفت را از دســت داد .آزادی با بیان
اینکه خوشــبختانه در دولت یازدهم آسیبشناسی صنعت
خودرو به درســتی انجام و دو موضوع محــوری ارتباط با
خودروســازان مطرح جهانی و توسعه محصوالت با استفاده
از توان داخلی در دســتور کار قرار گرفت ،خاطرنشان کرد:
تحت تاثیر اقدامات انجام شده در چهار سال گذشته صنعت
خودروی ایران هماکنون از انزوا و رکود گذشته خارج شده
و توانســته با برقراری ارتباط و همکاری با خودروســازان
مطرح جهان از جمله پژو و ســیتروئن گامهایی در راستای
دستیابی به تکنولوژی روز تولید خودرو در جهان و توسعه
محصــوالت داخلی بردارد .وی تصریح کــرد :این اقدامات
بایــد در دولت دوازدهم نیز به همین شــکل ادامه یافته و
همکاریها با خودروسازان مطرح جهانی توسعه یابد که در
این زمینه قرارداد منعقد شده اخیر با شرکت مرسدس بنز
برای ایجاد شرکت مشــترک تولیدی در ایران جدیدترین
دستاورد دولت دوازدهم در صنعت خودرو است.

میزان دو درصد ،کارمزد بانــک عامل به میزان یک درصد
و نرخ پوشــش ریســک صندوق ضمانت صادرات بر اساس
مصوبه هیات وزیران ( ۰.۵تا  ۱.۵درصد متناســب با ریسک
کشــوری) پرداخت خواهد شد .در غیر اینصورت ،نرخ سود
ســپردهگذاری صندوق توسعه ملی در بانک عامل به میزان
 ۲.۵درصد ،کارمزد بانــک عامل به میزان  ۱.۵درصد و نرخ
پوشش ریســک صندوق ضمانت صادرات بر اساس مصوبه
هیات وزیران محاسبه میشود».
البتــه تبصرههایی نیز برای این ماده در نظر گرفته شــده
و در قالب یکی از این تبصرهها آمده اســت :نرخهای ســود
ســپردهگذاری فوقالذکــر منوط به تصویــب هیات امنای
صندوق توســعه ملی اســت و دبیرخانه هیــات امنا موظف
است در اسرع وقت اقدامات الزم را بهعمل آورد .همچنین
صندوق توســعه ملی موظف اســت اقدامــات الزم جهت
افزایش دوره ســپردهگذاری از دو سال به حداقل پنج سال
برای اعطای تســهیالت به خدمات فنی و مهندسی را انجام
دهد .البته باید توجه داشــت که استفاده از تسهیالت ارزی
صندوق توسعه ملی منوط به عدم تبدیل ارز به ریال است.
نحوه نظارت بر روند ارائه تسهیالت
براساس ماده سه ابالغیه مذکور ،بانک مرکزی جمهوری
اســامی ایران ،با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی،
صندوق توسعه ملی ،صندوق ضمانت صادرات ،بانک توسعه
صادرات و سازمان توسعه تجارت سازوکار الزم برای حصول
اطمینان نسبت به اســتفاده از تسهیالت را طراحی و بر آن

نظارت دارد .در قالب تبصرهای که ذیل این ماده مورد اشاره
قرار گرفته تســهیالت ترجیحی موضوع این دســتورالعمل
تنها برای متقاضیانی است که اقدام به اخذ تسهیالت جدید
میکنند و مشــمول استمهال تســهیالت قبلی نخواهد بود.
همچنیــن تمامی بانکهای عامل موظفنــد هر ماه یکبار
لیســت تســهیالتگیرندگان از منابع صندوق توسعه ملی و
منابع بانکی را به سازمان توسعه تجارت ارسال کنند .سازمان
توســعه تجارت موظف اســت بانک اطالعاتی از مجموعه
تســهیالت پرداختی این بســته و صادرکنندگان بهرهمند از
تســهیالت را تهیه و گزارش آن را هر ماه یکبار به سازمان
برنامه و بودجه ارائه کند.

ت ساختمان
ل خوب صنع 
نیمه دوم امسال فص 
عضو هیــات نماینــدگان اتاق بازرگانــی تهران
گفت :صنعت ســاختمان به عنوان پیشران توسعه
نیاز به محرکهایی مثل خروج صنایع وابســته به
این صنعت از رکــود دارد .محمدرضا زهره وندی،
عضــو هیات نماینــدگان اتاق بازرگانــی تهران در
گفتگو با خبرآنالین با اشــاره به اعالم رشــد ۷.۱
درصدی صنعت ســاختمان در بهار امسال ،اظهار
داشــت :پیش از این پیش بینیها حکایت از رشد
 ۴الی  ۵درصدی در ســاخت و ســاز داشت ،اما از
نیمه دوم سال گذشــته که معامالت رونق گرفت،
ساخت و ساز هم به تبع آن رونق گرفت .به همین

دلیل پیشبینی میشود که این رونق در نیمه دوم
ســال  ۹۶یا نیمه اول ســال  ۹۷رشد چشمگیری
داشته باشد .او ادامه داد :صنعت ساختمان نیازمند
زیرســاختهای ویژه خود است؛ از جمله این پیش
نیازهــا رونق در محصوالت مورد نیاز این صنعت از
جمله ســیمان ،کاشی و سرامیک و سایر مواد مورد
نیاز ســاخت و ساز است .این صنعت طی سالهای
اخیر فراز و نشیبهایی برا به دلیل رکود در همین
محصوالت جانبی مورد نیاز ســاخت و ســاز شاهد
بود که پیشبینی میشــود با رونق سایر بخشهای
زیرمجموعه صنعت ســاخت و ساز ،در ماههای آتی

صنعت ساختمان هم رشد بیشتری پیدا کند .زهره
وندی بیان کرد :برای رونق صنعت ساختمان و بازار
مسکن ،چاره ای جز خروج صنایع جانبی مورد نیاز
این صنعت از رکود وجود ندارد؛ مادامی که صنایعی
مثل ســیمان ،فوالد ،کاشی و سرامیک ،گچ و سایر
محصــوالت مورد نیاز این صنعــت به طور کامل از
رکود خارج شد ،صنعت ساختمان را نیز تحت تاثیر
قرار میدهد .او با بیان اینکه دولت در حال حاضر به
صنعت ســاختمان نگاه ویژه دارد ،خاطرنشان کرد:
فکر میکنم که در  ۶ماه دوم ســال شرایط بهتری
پیش روی صنعت ساختمان خواهد بود.

مسکن مهر نوعی مسکن اجتماعی بود که اشتباه اجرا شد
معاون مسکن و ســاختمان وزارت راه و شهرسازی
گفت :مسکنمهر هم به نوعی مسکن اجتماعی است
ولی با سیاســت متفاوت و به زعم من اشــتباه انجام
شده اســت .به گزارش وزارت راه و شهرسازی ،حامد
مظاهریان گفت :چهار ســال است که قیمت مسکن
پایینتر از نرخ تورم بــوده و خریداران واقعی در بازار
حضور پیدا میکنند و این خبر خوبی برای خریداران
واقعی مسکن است .باید درصد افزایش قیمت مسکن
را با تورم ســالیانه مقایســه کرد .اگر افزایش قیمت
مســکن پایینتر از نرخ تورم باشد نشان میدهد که
این بازار خالی از دســت سفتهگران است و خریداران
واقعی وارد این بازار شــدهاند کــه هماکنون اینگونه
اســت .وی درباره تحوالت چند ماه اخیر بازار مسکن
گفت :قیمت مســکن و تعداد معامالت انجام شده را
میتوان پیشنشانگرهای رونق و رکود نامید .افزایش
قیمت مسکن در تهران در پایان مرداد ماه سال جاری
نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود  ۵.۶درصد بوده
اســت .در این مقطع میانگین قیمــت یک مترمربع
آپارتمان در تهران  ۴.۶۵میلیون تومان گزارش شــده

است .شاید در مناطق مختلف این رقم متفاوت باشد
ولی این میانگین افزایش در کل کشور نیز اتفاق افتاده
اســت .با توجه به اینکه افزایــش قیمت  ۵.۶درصد و
تورم حدود  ۱۰درصد اســت پس هنوز بازار مســکن
سودده نیست .لذا کسی به این نتیجه نرسیده که پول
را از بانک بیرون بیاورد و وارد بازار مسکن شود.
معاون مسکن و ســاختمان وزارت راه و شهرسازی
افزود :سیاســت ما این اســت که بتوانیم طرف تقاضا
را تقویت کنیم .من معدود افرادی را میشناسم که با
پول نقد ،مســکن خریداری کرده باشند و اغلب همه
ما تجربه کردهایم که خرید مسکن عمدتا با وام اتفاق
میافتد .صندوق پسانداز مسکنیکم بهترین ایدهای
است که در این راستا شکل گرفته است .نرخ سود این
تسهیالت در بافتهایفرسوده شهری  ۸درصد و در
دیگر مناطق شــهری  ۹.۵درصد است که پایینترین
بهرهای است که بانکها برای وام در نظر میگیرند.
مظاهریان خاطرنشان کرد :درخصوص بازار مسکن
بایــد از دو نوع رکــود و رونق صحبــت کنیم .رونق
ســفتهبازی را باید از بازار مصرفی مســکن تفکیک

کنیــم .از این نوع رونق تجربه بــدی داریم که باعث
افزایش پیدرپی قیمت میشــود .ورود دولت به این
بخش همیشه مخل بازار بوده است .همیشه در تاریخ
ما مردم خودشــان مســکن خودشــان را ساختهاند.
دولتها وظیفه دارنــد حمایت و از این طریق بازار را
تنظیم کنند .هر زمانی که مداخله دولت وجود داشته،
اشــکاالتی پیش آمده و مصداق درست کردن ابرو و
کور کردن چشــم شده اســت .مظاهریان همچنین
درخصوص تفاوت مســکن اجتماعی با مســکن مهر
گفت :مسکناجتماعی برای محرومین و کسانی است
که حمایتی نیستند و خودشان نمیتوانند برای مساله
تامین مســکن خود اقدامی انجام دهند .این دســت
برنامهها در دنیا به عنوان مسکناجتماعی شکل گرفته
است .مسکنمهر هم به نوعی مسکن اجتماعی است
ولی با سیاســت متفاوت و به زعم من اشــتباه انجام
شده است .مسکن اجتماعی بخش عمدهاش کمک به
پرداخت اجاره و ودیعه مسکن و بخشی هم به ساخت
اختصاص پیدا میکند .این طرح ســالیانه  ۱۰۰هزار
خانوار را به مدت پنج سال تحت پوشش قرار میدهد.
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حاشیه بازار

احتمال توقف تولید ۲۰مدل خودرو
در سال آینده

با توجه به مصوبه افزایش تعداد استانداردهای خودرویی از  ۵۱به  ۸۳مورد ،احتمال توقف
خط تولید  ۲۰مدل خودرو از پنج گروه خودرویی در دی ماه سال  ۱۳۹۷وجود دارد .به گزارش
ایسنا ،پس از ابالغ مصوبه افزایش تعداد استانداردهای خودرویی به  ۸۳مورد که  ۸۱مورد آن
مربوط به استانداردهای ایمنی و کاربری و دو مورد آن مربوط به استانداردهای زیست محیطی
است ،تصمیم بر این شــد خودروهایی که نتوانند تا دی ماه سال  ۱۳۹۷تعداد استانداردهای
خودرویی خود را به  ۸۳مورد ارتقا دهند با توقف خط تولید مواجه شــوند .این درحالی اســت
که افزایش استانداردهای خودرویی از  ٥٢مورد به  ٨٣مورد در ستاد سیاستگذاری خودرو با
حضور وزیر صنعت ،معدن و تجارت مصوب و در خصوص چگونگی اجرای این استانداردها
تصمیم گیری شد .الزم به ذکر است در راستای افزایش استانداردهای خودرویی از  ۵۲مورد
به  ۸۳تفاهمنامهای بین سازمان ملی استاندارد و وزارت صنعت ،معدن و تجارت مدنظر قرار
گرفته تا اســتانداردها از نظر تعداد و کیفیت افزایش یابد ،بنابراین بیش از نیمی از  ۸۳مورد
استاندارد مدنظر از ابتدای سال جاری کلید خورده و  ۱۱مورد آن از ابتدای دی ماه سال آینده
و  ۲۲مورد آن از ابتدای دی ماه سال  ۱۳۹۷اجرایی میشود .یک مقام مسوول زیر مجموعه
وزارت صنعت ،معدن و تجارت اعالم کرد ۲۰ :مدل خودروی سواری و باری سبک از پنج گروه
خودرویی با احتمال توقف خط تولید تا دی ماه سال  ۱۳۹۷مواجه هستند .به گفته وی ،برخی
مدلهای خودرویی ســواری و باری سبک در گروه خودرویی پراید ،پژو  ،۴۰۵پرشیا ،زامیاد و
سری اولیه سمند که شامل  ۲۰مدل می شوند ،در لیست خودروهایی قرار دارند که در صورت
عدم رعایت استانداردهای خودرویی و نرسیدن تعداد استانداردهای آنها به  ۸۳مورد با توقف
خط تولید در دی ماه سال  ۱۳۹۷روبهرو می شوند.

رخداد

مصوبه کول هبری هیئت

دولت به زودی اجرا م یشود
رئیس کل گمرک ایران با تشــریح برنامههــا و اولویتهای جدید گمرک ،بیان
داشــت :مصوبه ساماندهی مبادالت بازارچهای و کوله بری و همچنین ملوانی و ته
لنجی ابالغ و اجرا میشود .به گزارش گمرک ،فرود عسگری با تشریح برنامههای
جدید گمرک ایران ،گفت :یکی از اولویتهای گمرک توسعه سامانه جامع گمرکی
در رویههــای ته لنجی و ملوانی ،بازارچه ای و مســافری بــه ویژه در مناطق آزاد
خواهد بود .وی تصریح کرد :رویه ورود موقت به تازگی به ســامانه جامع گمرکی
پیوسته و تالش داریم تا بخش استرداد را هم بزودی الکترونیکی کنیم .رئیس کل
گمرک ایران برنامه دیگر گمرک را تجهیز تعداد بیشتری از گمرکات به دستگاههای
کنترلی ایکس کامیونی بیان کرد و گفت :برنامه تجهیز گمرکات به دســتگاههای
کنترلی ایکس کامیونی با سرعت بیشتری انجام خواهد شد.
عسگری همچنین تسهیل و توسعه تجارت و به ویژه صادرات غیرنفتی و ترانزیت
را از دیگر برنامههای مهم گمرک ایران در دولت یازدهم بیان کرد و گفت :تعامل
و همکاری با تشــکلهای بخش خصوصی و اتحادیههای صادرکنندگان و فعاالن
اقتصادی به شکل بهتر و کارآمدتری انجام خواهد شد و توسعه صادرات غیرنفتی
و ترانزیت در چارچوب سیاســتهای اقتصاد مقاومتــی بدون کمک و همدلی و
همفکری بخش خصوصی امکانپذیر نیســت .وی با اشــاره به مصوبات دولت در
خصوص ساماندهی مبادالت بازارچه ای و کوله بری و همچنین ملوانی و ته لنجی
از اجرایی شدن این مصوبات و ابالغ آنها به گمرکات خبر داد.
رئیس کل گمرک ایران در ادامه با ارائه گزارشی به بررسی وضعیت گمرک ایران
پرداخــت و تصریح کرد :هم اکنون گمرک ایران در  15کنوانســیون بین المللی
عضویت دارد که هر کدام الزامات خاصی دارند .همچنین بیشترین تعداد رویههای
گمرکی را در دنیا گمرک ایران دارد به نحوی که مورد مشابه رویه ته لنجی یا کوله
بری را در هیچ کجای دنیا نمی توان پیدا کرد .عسگری گفت :گمرک ایران مامور
وصول  24نوع عوارض و اعمال  64نوع معافیت گمرکی است که وجود این مقررات
کار گمرک را پیچیده تر می کند .همچنین ما در تمامی مراکز استانها و نقاط صفر
مرزی و  31بازارچه مرزی مستقر هستیم و باید در  22منطقه آزاد و ویژه اقتصادی
هم اعمال مقررات کنیم و این در حالی است که بزرگترین منطقه آزاد دنیا با عنوان
منطقه آزاد ماکو در کشــورمان قرار دارد و در نمونه ای دیگر وســعت منطقه آزاد
ارس هم  53هزار هکتار است .رئیس کل گمرک ایران در ادامه اجرای سامانه جامع
گمرکــی و پنجره واحد تجارت فرامرزی را مهم ترین دســتاورد گمرک در دولت
یازدهم برشمرد و گفت :از نیمه دوم سال  92پروژه سامانه جامع گمرکی آغاز شد
و با پیاده سازی سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی میانگین انجام
تشریفات گمرکی واردات از  26روز به  3روز و کاالهای صادراتی از  7روز به یک روز
کاهش یافت .عسگری ادامه داد :با اقداماتی که در گمرک انجام شد در کشف انواع
مخدر در میان گمرکات دنیا اول شدیم و رتبه دوم را در بخش مبارزه با تخلفات
و قاچاق سایر کاالها کسب کردیم .رئیس کل گمرک ایران اظهارداشت :حدود 24
سازمان در فرآیند صدور مجوز برای واردات کاال دخیل هستند و یکی از نقاط قوت
سامانه جامع گمرکی این بود که همه در قالب پنجره واحد تجارت فرامرزی گرد
هم آمدند و صدور مجوز همه آنها الکترونیکی شــد .وی گفت :امروز می توان به
طور دقیق اعالم کرد که صدور مجوز و اخذ نظر کارشناســی دستگاههای اجرایی
برای ورود یک کاال به کشــور چه مدت زمانی در چه ســازمانی زمان می برد و یا
فرآیند کار در کدام دستگاه متوقف شده است .رئیس کل گمرک ایران از شفافیت
در مصارف ارزی کشور به عنوان یکی دیگر از دستاوردهای سامانه جامع گمرکی
نام برد و گفت :با ارتباطی که بین گمرک ،بانک مرکزی و شبکه بانکی ایجاد شده،
می توان منشاء ارز را شناسایی کرد و مصارف ارزی کشور در بخش تجارت خارجی
کامال شفاف شده است.

خبر آخر

درآمد  ۳.۲میلیارد دالری ایران
از میدان نفتی یادآوران
برداشــت از میدان نفتی یادآوران که از میادین مشــترک نفتی ایران با عراق اســت،
تاکنون  ۶۵میلیون بشکه نفت خام معادل  ۳.۲میلیارد دالر درآمد برای کشور بوده است.
درحال حاضر برداشت از این میدان با ظرفیت  ۱۱۰هزار بشکه در روز در سرویس بوده و
پیشبینی شده است تولید از آن در فاز دوم تا سقف  ۴۵۰هزار بشکه در روز افزایش یابد.
به گزارش ایسنا ،میدان نفتی یادآوران که از میادین نفتی مشترک با عراق به شمار میرود،
در  ۷۰کیلومتری جنوب غربی اهواز و شمال خرمشهر و در منطقه مرزی ایران و عراق قرار
گرفت ه است .طول این میدان حدود  ۴۵کیلومتر و عرض آن  ۱۵کیلومتر بوده که بهصورت
شــمالی-جنوبی در گستره نوار مرزی با کشور عراق واقع شده است .فاز اول توسعه این
میدان بهصورت بیع متقابل با ســاینوپک چین انجام شــده است و در خصوص فازهای
توســعهای بعدی ،مذاکراتی در چارچوب تفاهمنامه با شرکت  SHELLدرقالب مدل
قراردادهای جدید در جریان اســت .نفت درجای میدان نفتی یادآوران  ۳۳میلیارد بشکه
نفت تخمین زده شــده و ضریب برداشــت اولیه ۶درصد (سروک) تا  ۱۴درصد (فهلیان)
است .تعداد چاه حفرشده این میدان  ۵۵حلقه بوده و شبکه جمعآوری ،واحد فرآورش نفت
و سیستم انتقال نفت و گاز تاسیسات احداث شده در این میدان است .در فاز اول توسعه
نفتی یادآوران تولید  ۸۵هزار بشــکه در روز تخمین زده شده است که اکنون با ظرفیت
 ۱۱۰هزار بشــکه در روز در سرویس است .توان بالقوه این فاز تولید  ۱۳۵هزار است .فاز
دوم طرح توســعه این میدان نیز افزایش تولید تا بیش از  ۴۵۰هزار بشکه در روز خواهد
بود .براساس این گزارش ۶۵ ،میلیون بشکه نفت خام معادل حدود  ۳.۲میلیارد دالر درآمد
تولید انباشتی از میدان نفتی یادآوران تا کنون بوده است .همچنین سرمایهگذاری اولیه آن
 ۳۲۲۸میلیون دالر بوده که سهم ایرانی طبق قرارداد  ۵۱درصد است.

